
ANGLIČTINA HROU 
 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov 

a záujem zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen 

rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada 

dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. 

 

Jednou z možností, ako zabezpečiť tieto požiadavky, je skorý začiatok vyučovania cudzích 

jazykov. Výučba prebieha hravou formou, žiaci sa oboznamujú s jednoduchými frázami, 

obohacujú si slovnú zásobu, zoznamujú sa so štruktúrou jazyka. 

 

Ciele 

 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 

- má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

- má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku  

- má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom  

- má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho 

emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti  

Názov predmetu Angličtina hrou 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ročne 

Názov ŠVP ISCED 1 – primárne  vzdelávanie 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník druhý 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



- má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie  

 

Časová dotácia a organizácia vyučovania 

 

Vyučovací predmet Angličtina hrou je v 2. ročníku dvoma hodinami týždenne. Na predmet 

nadväzuje anglický jazyk od 3. ročníka. Na predmet sa delia triedy na skupiny do počtu 17. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Vo vyučovacom  predmete Anglický jazyk rozvíjame tieto kľúčové kompetencie 

 

A) sociálne komunikačné kompetencie  

 

- aktívne a so záujmom počúva  

- snaží sa porozumieť zmyslu jednotlivých komponentov komunikácie  

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor  

- dokáže rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa žiaka a 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia  

 

B) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa  

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií  

- vie používať rôzne vyučovacie programy  

 

C) kompetencia učiť sa 

 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov  

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov  

- vyberá a hodnotí získané informácie  

- uvedomuje si význam vytrvalosti  



- motivuje sa pre ďalšie učenie  

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové 

možnosti  

 

D) osobné, sociálne a občianske kompetencie  

 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti  

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času  

- uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine  

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi pri spoločnej práci  

 

E)  kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov  

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície  

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj  

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka  

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu  

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám  

 

Prierezové témy: 

 

Do obsahu predmetu Anglický jazyk sú zakomponované tieto prierezové témy: 

 

DOV - Dopravná výchova 

ENV -  Environmentálna výchova 

MDV - Mediálna výchova 



MUV - Multikultúrna výchova 

OZO -   Ochrana života a zdravia 

OSR -   Osobnostný a sociálny rozvoj 

RLK-    Regionálna výchova a ľudová kultúra 

VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Učebné osnovy pre 2. ročník - prehľad tematických celkov 
 

Tematický celok Výstup Počty hodín  

Hello - Ahoj 
Pozdravy. Zoznámenie sa.  

Vedieť počítať do desať   

 Znať farby dúhy. 3  

    

What’s this? – Čo je 

to? 

Opis školských vecí. 

Otázka „What’s this?“ 

4 

 

 Abeceda, vnímať začiatočné písmená 

slov. 

Veci v školskej taške. 

 

 
  

My toys – Moje 

hračky Opis obľúbenej hračky.   

 Privlastňovacie zámená – môj, tvoj. 

6 

 

 

Počítame jeden, dva, tri, štyri. 

 

   

    

This is my nose – 

Toto je môj nos 

Ľudské telo jeho časti. 

Ukazovacie zámená. 

4 

 

 

Jednotné a množné číslo.. 

 

   

He’s hero – Je hrdina 
Názvy povolaní. 

Aké má povolanie? 4  

Where’s the ball? – 

Kde je lopta? 

Na ihrisku – pomenovať veci. 

S čím sa hráme? 

Kde sú hračky? 

Zábava v parku. 4  

Billy’s teddy – Billiho 

macko. 

Členovia rodiny. 

Ukazovacie zámená – toto je. 4  

Are these his trousers? 

– Sú to jeho nohavice? 

Ukazovacie zámeno These are. 

Pomenovanie oblečenia. 

Privlastňovacie zámená „her“, „his“. 5  

Where’s grandma? – 

Kde je stará mama? 

Názvy izieb v dome. 

Kde sa kto nachádza. 

Čo je v danej izbe. 5 

 

 

 

Lunchtime! – Čas na 

obed! 

 

Druhy potravín. 

Have got – mať. 4  

A new friend – Nový 

priateľ. 

Opis priateľa alebo zvieraťa. 

3.osoba – má, nemá 4  



I like monkeys – Páčia 

sa mi opice. V ZOO – aké je to zviera? 3  

Dinnertime – Čas na 

večeru. 

Moje obľúbené jedlo, ďalšie druhy 

potravín. 

I like, I don’t like. 4  

Tidy up! – Uprac si! 

Druhy nábytku. Tam je, tam sú – 

ukazovacie zámená. 3  

Action boy can run! – 

Rýchly chlapec vie 

utekať! 

Používanie slovies Can, can’t – 

vedieť môcť a ich zápor. 

Čo dokážem? 4  

Let’s play ball! – 

Poďme sa hrať 

s loptou. 

Sloveso let’s – poďme sa hrať 

Ako trávim voľný čas. 5  

 

 

Hodnotenie predmetu 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011- 1. máj 2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy.  Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka 

a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti 

a hľadať u žiaka iba kladné veci. Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok 

vedomostí. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovné hodnotenie  nasledovne: 

 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do it better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac!  

 

Taktiež  je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- umelecké a psychomotorické schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia. 


